
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6. Pendahuluan 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan pada apa yang telah 

dibuat. 

 

6.1. Keterkaitan antara Kesimpulan dengan Hasil 

Evaluasi 
Setelah sistem selesai dibuat dan dievaluasi, maka dilakukan 

serangkaian uji coba yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya mekanisme untuk melakukan pencarian, maka 

dokumen TA elektronik yang diinginkan akan lebih mudah diakses 

bila dibandingkan dengan pncarian secara manual. 

2. Sistem digitalisasi juga menyediakan fungsi upload dokumen TA 

dalam bentuk elektronik yang memudahkan staff perpustakan 

untuk menambah dokumen ke dalam server maupun kedalam 

database. 

3. Sistem juga dilengkapi dengan guest book yang berfungsi untuk 

menerima saran, baik yang berupa kritik, laporan kesalahan dari 

pengguna maupun saran pengembangan untuk aplikasi agar 

menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

4. Sistem ini menyediakan daftar TA dari setiap fakultas, periode 

2000-2006 yang telah di digitalisasikan. 

 

 

 

 

 VI - 1



6.2. Keterkaitan antara Saran dengan Hasil 

Evaluasi 
Aplikasi yang dibuat masih memiliki kekurangan yang masih harus 

dikembangkan lebih lanjut. Aplikasi yang telah dibuat masih sangat 

sederhana, yaitu berupa pencarian dan penambahan dokumen dengan 

fasilitas upload. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan untuk 

menambah fasilitas lain seperti : 

1. Fasilitas untuk menampilkan TA yang bukan hanya berupa tulisan, 

tetapi juga berupa gambar maupun bentuk video. 

2. Mahasiswa yang telah selesai sidang dan telah disetujui oleh dosen 

pembimbing dapat melakukan upload dokumen TA sendiri tanpa 

melalui perpustakaan. 

3. Adanya kemampuan dari aplikasi untuk melakukan pencetakan 

daftar TA. 

4. Aplikasi yang dapat mengecek dokumen TA elektronik yang di 

upload kedalam server. 

 

6.3. Rencana Perbaikan / Implementasi terhadap 

Saran yang Diberikan 
Berdasarkan hasil survei tersebut, maka untuk rencana perbaikan 

akan dilakukan beberapa hal seperti : 

1. Perubahan tampilan untuk staff akan berbeda dengan 

halaman yang lain. 

2. Untuk hasil pencarian akan di tambahkan field nama dan 

tahun lulus. 
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